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برخيز و اول تو بکش!

عليرضا سلطانشاهی

مقدمه
با رسانه ای شدن انفجار در تأسيسات هســته ای نطنز ايران در 12تيرماه 1399، رونن 
برگمن بيش از هر زمان ديگری با توجه به سوابق تحقيقی پيرامون مسائل امنيتی و نظامی 

با اظهارات خود در شبكه های تلويزيونی و مجازی بر سر 
زبان ها افتاد و ضمن اينكه خود را صرفًا يك نويســنده 
و محقق منفصل!! از دســتگاه امنيتی رژيم صهيونيستی 
نشان می داد، به نحوی مسئوليت اين انفجار يا به عبارت 

صحيح تر خرابكاری را متوجه اسرائيل دانست. 
او ستون نويس روزنامه نسبتًا زرد يوديعوت آهارنوت 
است كه بيشــتر تالش در جذب مخاطب 300 تا 600 
هزار نســخه ای خود را دارد تا بيان حقايق. اما عده ای با 
رونن برگمنتوجه به يافته هــای نه چندان در دســترس برای همه، 
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او را مرتبــط با دســتگاه جاسوســی و نظامی 
صهيونيست ها می  دانند. 

از ميان چند كتــاب او به نام هــای: اقتدار 
اعطاءشده 2002- لحظه حقيقت 2003- نقطه 
بدون بازگشت 2007- جنگ مخفی عليه ايران 
2008- ضروری به هر شــكل 2009- هابور 
2011- عمليات فالكون قرمز 2015 و برخيز 
و اول تو بكش 2018، در دو كتاب جنگ مخفی 
عليه ايران و برخيز و اول تو بكش، پيرامون انقالب اســالمی ايران و تبعات منطقه ای آن، 
مطالب فراوانی به چشم می خورد كه در اين نوشتار در پی معرفی و بررسی مطالب مطرح در 
اين دو اثر خواهيم بود؛ به ويژه اثری كه اخيراً در ايران به زيور طبع آراسته شده است. كتابی 

كه جايزه ملی كتاب يهودی را در سال 2018 از آن خود كرد: برخيز و اول تو بكش. 

جنگ مخفی عليه ایران
برگمن در آستانه ورود منطقه و حتی جهان به دور 
جديدی از رويارويی غرب و صهيونيسم عليه ايران و 
جبهه مقاومت، اقدام به انتشار كتاب جنگ مخفی عليه 
ايران )The Secret War with Iran(كرد. كتابی 
كه با تمركز به ايران قبل و بعد از انقالب، به مناسبات 
و تعامل و تقابل ايران با رژيم صهيونيستی می پردازد. 
تعامل در چهارچوب اســتراتژی پيرامونی در قبل از 
انقالب و تقابل با جمهوری  اسالمی و جبهه مقاومت 

پس از پيروزی انقالب اسالمی. 
در واقــع رونــن برگمــن پــس از صف بندی 

صهيونيست ها، اروپا، اعراب و امريكا عليه جبهه مقاومت در كنفرانس نوامبر 2007 آناپليس، 
به دنبال آن بود كه تصوير شفافی از توانايی امنيتی و نظامی ايران با دست های بلندش در لبنان 
و فلسطين ارايه كند. او در اين تصويرسازی به ارايه كارنامه مفصلی از اقدامات ايران در منطقه 
به ويژه در لبنان با محوريت حزب اهلل و عامليت افرادی همچون عماد مغنيه می پردازد و چون 
شكل و ماهيت اين اقدامات طبقه بندی شده و كماكان محرمانه است، به يكه تازی در ارايه 

برگمن در آستانه ورود منطقه و حتی 
جهان به دور جدیدی از رویارویی 
ایران و  غرب و صهیونیسم علیه 
جبهه مقاومت، اقدام به انتشار کتاب 
 The Secret( جنگ مخفی علیه ایران
War with Iran( کرد. کتابی که با 
تمرکز به ایران قبل و بعد از انقالب، 
به مناسبات و تعامل و تقابل ایران با 

رژیم صهیونیستی می پردازد
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مطالب دروغ با ذكر برخی از وقايع و حقايق جاری در منطقه روی می آورد. 
21 بخش كتاب برگمن مملو از داستان ســرايی از وقايع منطقه پس از پيروزی انقالب 
اسالمی است كه عمدتاً يا در لبنان و فلسطين اتفاق افتاده يا با فعالين مرتبط با اين دو كشور 
وقايع و اقداماتی در منطقه و دنيا به وقوع پيوسته است و الزم است اين اثر پس از ترجمه به 

زبان فارسی، مورد نقد و ارزيابی جدی قرار گيرد. 

برخيز و اول تو بکش
ده سال پس از انتشــار جنگ مخفی عليه ايران، برگمن در تابلويی بزرگتر با شكل و نيتی 
قابل تأمل اقدام به انتشــار كتابی كرد كه به ظاهر رژيم صهيونيســتی را به دليل اقدامات 
تروريستی اش مورد شماتت قرار می دهد و حتی رويه معمول در سيستم امنيتی و اطالعاتی 
آن رژيم را ملهم از متون دينی بيان می كند؛ با اين مضمون كه »اگر كسی قصد تعرض به تو 

را داشت برخيز و اول تو بكش.« )صفحه 2( 
اين كتاب در ســال 1398 با مشخصات ذيل در 
جمهوری اسالمی ايران ترجمه و منتشر شده است. 

برخيز و اول تــو بكش )تاريخ پنهــان ترورهای 
سازمان يافته اسرائيل( 

نويسنده: رونن برگمن
مترجم: هادی عبادی

نشر: صمديه
قطع: رقعی

تعداد صفحات: 831
قيمت: 120/000تومان 

فهرست اين اثر در 35 عنوان تدوين شده است كه در مطلع آن مقدمه مترجم، مقدمه ناشر 
و يادداشتی در مورد منابع و مقدمه نويسنده كتاب به چشم می خورد. 

همچون بسياری از آثار منتشرشده در اين حوزه، از كتاب يك ترجمه غيرتخصصی ارايه 
شده كه متأسفانه ناشــر محترم نيز در رفع اين نقيصه با عدم مراجعه به اهل فن، اهمال به 
خرج داده است. و حال آن كه با وجود افراد و منابع مختلف، چنين قصور و اهمالی به ويژه در 
شرايط فعلی و موقعيت ايران در منطقه غيرقابل اغماض بوده و الزم است در صورت اقدام به 
چاپ دوم، اوالً بسياری از اسامی اشخاص و اماكن به شكل صحيح آن در زبان فارسی نوشته 
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شود. نمونه هايی از اين دست همچون »تاير« كه صحيح 
آن شهر صور اســت، »نازارث« كه صحيح آن ناصره 
است، »سيدان« كه صحيح آن صيدا است، »كيزريه« كه 

صحيح آن قيصريه است. 
ثانيًا به دليل آنكه در بسياری موارد نويسنده اثر، به 
افراد مختلف نســبت های ناروايی داده، برای دريافت 
صحيح و منصفانه مخاطب فارســی زبان و ايرانی درج 
توضيحات و مالحظاتی دســت كم در قالب پاورقی از 

سوی مترجم يا ناشر بر متن ضروری به نظر می رسد. 
ثالثاً كتابی با اين حجم و محتوا شايسته دقتی بيشتر در امر شكل و چاپ و صحافی و كاغذ 
آن است كه متأسفانه ناشــر محترم با كمترين توجه به اين بخش، مخاطب را شديداً برای 

مطالعه آن به زحمت می اندازد. 
كتاب حاضر همان طور كه در ذيل عنوان آن بيان شده، ليستی از اقدامات تروريستی رژيم 
صهيونيستی از ابتدا تا زمان چاپ اثر را بيان می كند و تبعات آن را مورد ارزيابی قرار می دهد. 
برخی موضوعات مطروحه در اين اثر برای اولين بار ادعا می شود و بيان صحت و سقم آن با 
دستگاه های رسمی فعال در اين عرصه هاست و دور از ذهن نيست كه بخش مهمی از اين ادعاها 

را بايد در چهارچوب جنگ روانی رژيم صهيونيستی در مقابل رقبا و حريفان ارزيابی كرد. 
در كنار اين ليست، نويسنده كتاب به شرح و بسط چهارچوب های حاكم بر فعاليت دستگاه 
امنيتی رژيم صهيونيستی می پردازد كه اتفاقًا رگه هايی از نيت مسموم نويسنده برای القای 

يك مفهوم نادرست به مخاطب كاماًل در آن مشهود است. 

کارنامه مفصلی از جنایت و خرابکاری 
برگمن و مسئولين موساد و شاباك بر اين باور هستند كه بسياری از اقدامات خرابكارانه 
و تروريستی آنها، يا به خوبی اجرا نشده يا تبعات آن ناگوارتر از تصوری بوده كه داشته اند؛ و 
در نتيجه، درسی شده است كه چندين بار گرفته اند ولی باز در بدنه غيراخالقی و غيرحرفه ای 
موساد و شين بت، اشــتباهات تكرار شده اســت. در ابتدا به عمليات های موفق موساد و 
شين بت می پردازيم كه هدف از ذكر ده ها باره آن توســط صهيونيست ها در منابع و آثار 
متنوع، قدرت نمايی و شكست ناپذيری رژيم و دستگاه امنيتی آن و نيز مرعوب ساختن رقبا 

و كشورهای متخاصم است. از جمله: 

برگمن پس از صف بندی 
صهیـونیســت ها، اروپـا، 
اعراب و امریکا علیه جبهه 
مقاومت در کنفرانس نوامبر 
2007 آناپلیس، به دنبال 
آن بود که تصویر شفافی 
از توانایی امنیتی و نظامی 
ایران با دست های بلندش 
در لبنان و فلسطین ارایه کند
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- ربايش آدلف آيشمن از آرژانتين در 11می 1960 
از بوينس آيرس پايتخت آرژانتين. او از افســران آلمان 
نازی بود كه صهيونيســت ها او را متهم به اجرای طرح 
انهدام سيستماتيك يهوديان در جنگ جهانی دوم موسوم 
به هولوكاست كردند. آدلف آيشمن در كشور آرژانتين 
به ادعای صهيونيست ها با نام ريكاردو كلمنت در خفا به 
زندگی خود ادامه می داد كه در تور تروريســتی دستگاه 
اطالعاتی موساد در دوران رياست ايســر هارل گرفتار 
می آيد. او پس از ربايش در سال 1961 محاكمه و در 31 

ماه می 1962 به دار آويخته و خاكستر جسدش به دريا ريخته می شود. )ص98 تا 101( 
يكی از معروفترين آثار در مورد او كتاب آيشــمن در اورشليم نوشته هانا آرنت در سال 
1963 است كه در سال 1399 در ايران توسط زهرا شمس ترجمه و بدست نشر برج روانه 

بازار شده است. 
اخيراً با افزايش قدرت نمايی موساد و شركت های سينمايی صهيونيستی نيز فيلم »عمليات 

نهايی« با هنرنمايی بن گينگزلی در نقش آيشمن در سال 2018 تهيه و پخش شد. 
- به دست آوردن سخنرانی محرمانه خروشچف در كنگره بيستم حزب كمونيست در 
سال 1956 و در اختيار امريكا قرار دادن آن؛ كه با درج آن در روزنامه نيويورك تايمز در 
زمان رياست جمهوری آيزنهاور در امريكا موجبات شرمساری اتحاد جماهير شوروی فراهم 

شد. )ص97( 
- ربودن يك فروند ميگ روســی از طريق خلبان عراقی به نام منير ردفا و اهدای آن به 
امريكا در آن زمان؛ كه اين هواپيمای جنگی خطرناك ترين ســالح جنگی عليه امريكا بود. 
)ص134( يعقوب نيمرودی در كتاب روزهای تهران مدعی است كه مقدمات اين عمليات 

با طراحی وی از ايران صورت گرفته است. 
- انتقام مفصل و پر سر و صدای عوامل كشتار ورزشكاران اسرائيلی در المپيك مونيخ. اين 
عمليات در تابستان 1972 در شــهر مونيخ آلمان غربی از سوی فلسطينی های عضو گروه 
سپتامبر سياه كه پس از واقعه كشتار فلسطينی ها توسط ملك حسين در 1970 اردن، تشكيل 
شده بود، اجرا شد. در واقعه المپيك مونيخ، يازده ورزشكار اسرائيلی گروگان كشته شدند 
و دستگاه امنيتی اســرائيل در دوران گلدا ماير طی عملياتی موسوم به »خشم خدا« از افراد 
طراح و مجری فلسطينی با كشــتن آنها انتقام گرفت. )ص206 تا 211( دو فيلم »شمشير 

برخی موضوعات مطروحه 
در این اثر برای اولین بار ادعا 
می شود و بیان صحت و سقم 
رسمی  دستگاه های  با  آن 
فعال در این عرصه هاست و 
دور از ذهن نیست که بخش 
مهمی از این ادعاها را باید 
در چهارچوب جنگ روانی 
رژیم صهیونیستی در مقابل 

رقبا و حریفان ارزیابی کرد
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گيدعون« اثر مايكل اندرســون و»مونيخ« اثر 
استيون اسپيلبرگ به شرح ما وقع از اين واقعه 

می پردازند. 
- نيروهای ســايرت متكل اسرائيل در يك 
عمليات با اســتفاده از چهار هواپيما، خود را به 
فرودگاه انتبه در اوگاندا برای آزادی هواپيمای 
ايرفرانس كه از فرودگاه لُد اسرائيل توسط چهار 
هواپيما ربا ربوده شده بود، رساندند. آنها در يك 
عمليات، موفق بــه آزادی هواپيما و گروگان ها 
شــدند. البته فرمانده نيروهای اسرائيلی به نام 
يوناتــان نتانياهو )برادر بنياميــن نتانياهو( در 
اين عمليات به هالكت رسيد. اين عمليات در 

ابتدای ژوالی 1976 اجرا شد. )ص277-9(
- ترور بيولوژيك طراح و رئيس بسياری از عمليات های ضدصهيونيستی از »جبهه خلق 
برای آزادی فلسطين« به نام وديع حداد و ابتالء او به سرطان و مرگ در 28 مارس 1978 از 
طريق شكالت يا به قول برگمن با خمير دندان. او پيش از اين در سال 1969 نيز هدف موساد 

در بيروت قرار گرفت ولی جان سالم به در برد. )ص203 و 243(
- انهدام راكتور اتمی عراق موسوم به اوســيراك يا تموز در 7ژوئن 1981 طی عمليات 
موسوم به »اوپرا« به وسيله هشت فروند جنگنده اف-16 كه با شش فروند اف-15 اسكورت 

می شد. )ص480( 
- انهدام راكتور اتمی سوريه طی عمليات »بيرون از محفظه« يا »باغ ميوه« در 6سپتامبر 
2007 با هفت جنگنده اف-15 كه در دامنه 48 كيلومتری هدف، 22 موشك به آن شليك 
كردند. اين عمليات با اطالع شخص رئيس جمهور امريكا انجام شد. سوريه انهدام تأسيسات 

هسته ای در »الخبر« را تكذيب كرد. )ص 785(
- نابودسازی پروژه توليد توپ عظيم الجثه عراقی موسوم به پروژه »بابل« با طراحی جرالد 
بول كانادايی در 22مارس1990 كه با ترور بول در بروكســل پايتخت بلژيك محقق شد. 

)ص484(
- ترور يحيی عياش در 5ژانويه 1996. او مغز متفكر عمليات ضدصهيونيستی در اراضی 
اشغالی بود كه به گفته برگمن در سال های 5-1994 عامل هالكت 56 اسرائيلی و مجروح 

تـرور یحیی عیـاش در 5 ژانویـه 
1996. او مـغـز متفـکـر عـملیـات 
ضدصهیونیستی در اراضی اشغالی 
بود که به گفته برگمن در سال های 
5-1994 عامل هالکت 56 اسرائیلی 
و مجروح شدن 387 یهودی طی نه 
عملیات بوده است. داستان مفصل 
از تعقیب و شهادت عیاش در کتاب 
برگمن آمده است. داستانی که حاکی 
از استیصال دستگاه امنیتی اسرائیل 
برای یافتن و سپس ترور اوست؛ آن 
هم با خیانت نزدیکان و ترور از طریق 

انفجار دستگاه گوشی همراه
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شدن 387 يهودی طی نه عمليات بوده است. داستان مفصل از تعقيب و شهادت عياش در 
كتاب برگمن آمده است. داستانی كه حاكی از استيصال دستگاه امنيتی اسرائيل برای يافتن 
و سپس ترور اوست؛ آن هم با خيانت نزديكان و ترور از طريق انفجار دستگاه گوشی همراه 

)بخش 25( 

- ترور عماد مغنيه از اركان نظامی و امنيتی حــزب اهلل لبنان در 12فوريه 2008 پس از 
نزديك به سی سال مبارزه ضدصهيونيستی كه عمدتاً تحت تعقيب بود. )ص794( 

- ترور دانشمندان هسته ای ايران از جمله اردشير حسين پور در 25دی ماه 1386، مسعود 
علی محمدی در 23دی ماه 1389 )ص801(، مجيد شهرياری و فريدون عباسی در 8آذر 
1389، مصطفی احمدی روشن در 21دی1390 و داريوش رضايی نژاد در 1مرداد 1390. 

)ص822( 
- ترور سردار تهرانی مقدم و شــانزده تن از همرزمان او در پايگاه سپاه در 48 كيلومتری 
غرب تهران در 21آبان 1390. وی از طاليه داران ساخت و توسعه صنعت موشكی ايران بود. 
- ترور خليل الوزير نفر دوم فتح معروف به ابوجهاد در تونس در 16آوريل 1988؛ با به 

كارگيری ارتش، موساد و نيروهای پشتيبان در تونس. )ص423-437( 
- ترور برخی شخصيت های درجه دو گروه ها و جريان های سياسی- نظامی از جمله، ابو اياد 
)صالح خلف( يا ابراهيم المقادمه يا اسماعيل ابوشنب كه به جای شخصيت های درجه يك از 
جمله ياسر عرفات در يك دوره صورت می گرفت. مگر اينكه رهبران گروه ها آستانه تحمل 
اسرائيل را رد كرده باشند؛ از جمله عرفات يا شيخ احمد ياسين. ضمن آن كه از ترور مقامات 

رسمی همچون ناصر يا صدام به بهانه قانون و به دليل ترس اجتناب می شد. )ص505(
و...

در كنار اين عمليات های به ظاهر موفق كه برگمن در كتاب خود شرح مفصل و جديدی از 



230
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 63  و 64   بهار  و تابستان 1399

ب اسالمي و مسئله فلسطين
انقال

ابعاد هر يك از آنها ارايه می كند، عمليات های ذيل 
به اعتراف مســئولين رژيم صهيونيستی و ارزيابی 
نويسنده نتايج بســيار نامطلوبی را برای اين رژيم 

رقم زد؛ از جمله: 
- استعفای پينچاس الون وزير دفاع اسرائيل در 
سال 1955 در پی شكست عمليات امان در مصر 
كه قرار بود با همكاری يهوديان محلی ناآرامی ها و 
شــورش هايی ترتيب داده شود تا اخوان المسلمين 
و افسران آزاد متهم شــوند. در حالی كه كليه عوامل اين عمليات دستگير و اعدام شدند يا 

خودكشی كردند و اين افتضاح كه به الون معروف است، پس از پنجاه سال علنی شد. 
- ناپديد شدن مهدی بن بركه مخالف چپ گرای مراكشی در 29اكتبر 1965 و مشاركت 
موساد در ربودن و كشتن او همراه با سيستم اطالعاتی فرانسه و مراكش و رسوايی پس از آن 
با اقدامات شارل دوگل در قطع ارتباط با مراكش و خطرات آن برای اسرائيل در اين عمليات 

تروريستی مشترك كه برگمن از ابعاد آن پرده برداشت. )ص140-2(
- جاسوســی ولفگانگ لوتز در اوايل دهه شصت ميالدی 
در مصر كه به دستگيری در سال 1965 و مبادله او در سال 

1968 در مقابل پنج هزار اسير مصری انجاميد.1 )ص137(
- جاسوسی الی كوهن با نام مســتعار كمال امين ثابت در 
سوريه كه به دســتگيری و مرگ او در 18می 1965 منتهی 

شد.2 )ص137(
- حمله گسترده رژيم صهيونيستی، به لبنان در سال 1982 و 
نتايج زيان بار و خفت بار آن برای اين رژيم به ويژه بدنامی حاصل 
از كشتار سه تا چهار هزار نفری فلسطينی ها در صبراوشتيال. تبعات منفی اين تهاجم همچنان 
موضوع كتاب ها و مقاالت و در عرصه هنر، فيلم ها و ســريال های متعدد است و جالب اينكه 

1. كتابی با عنوان يك نفر در برابر پنج هزار نفر از ولفگانگ لوتز ترجمه احمد به پور، نشر رسا، به سرنوشت اين 
جاسوس اسرائيلی می پردازد. 

2. كتابی با عنوان تنها در دمشق اثر ساموئل سگف، ترجمه عليرضا طاقتی، نشر بسيج دانشجويی دانشگاه امام 
صادق)ع( در سال 1397 به داستان جاسوسی او می پردازد. اين كتاب در ايران با ترجمه های مختلف منتشر شده 
است. اخيراً سريال كوتاه شش قسمتی تحت عنوان »جاسوس« با هنرمندی صهيونيست و كمدين معروف ساشا 
بارون كوهن در سال 2019 توسط كمپانی نتفليكس تهيه و پخش شده است، كه به صورت مفصل فعاليت جاسوسی 

الی كوهن تا نزديك شدن به باالترين مقام سيستم دفاعی و نظامی سوريه را به تصوير می كشد. 

هم اکنون بسیاری از محققین 
آسیب شناسی  و  ارزیابی  در 
اشکال مقاومت، انتفاضه را به 
همه گیری،  اثرگذاری،  دلیل 
سادگی و کم هزینه بودن، بهترین 
راه رسیدن به هدف می دانند که 
برگمن به صورت قابل تأملی از 

پرداختن به آن پرهیز دارد
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صهيونيست ها خود در صف مقدم انتقاد از اين عملكرد در لبنان 
هستند و به هيچ عنوان از آن تعريف يا به آن افتخار نمی كنند. 

- پشيمانی از كوتاهی و ضعف در تصميم گيری نسبت به 
وقوع انقالب اسالمی و حفاظت از تاج و تخت شاه و حسرت 
از عدم ترور امام)ره( حول و حوش انقالب اسالمی در سال 

 .1357
- ترور سيد عباس موســوی دبيركل حزب اهلل لبنان به 
همراه همسر و فرزندش در يك اتومبيل در تاريخ 16فوريه 

1992 و در بازگشت از مراسم سالگرد شهادت شيخ راغب حرب كه در 16فوريه 1984 
توسط صهيونيست ها به عنوان يكی از رهبران برجسته حزب اهلل در جنوب لبنان به شهادت 
رسيده بود. )ص6-492(و ندامت از اين كار به دليل جانشينی زيان بار سيد حسن نصراهلل 

برای اين رژيم. )ص519-534(
- دستگير شدن جاناتان پوالرد كارمند يهودی نيروی دريايی امريكا در 21نوامبر 1985 به 
جرم جاسوسی برای بخش الكام شاخه جاسوسی وزارت دفاع اسرائيل و محكوميت سنگين او 

به حبس طويل المدت كه بر اثر فشار صهيونيست ها در حال كاهش است. )ص410(
- ترور دكتر فتحی شــقاقی رهبر جنبش جهاد 
اسالمی فلسطين در كشور مالت در تاريخ 26اكتبر 
1995 و جانشينی رمضان عبداهلل شلح و اوج گيری 
عمليات استشهادی و جهادی عليه صهيونيست ها 
)ص7-573( كه ده روز پس از آن اسحاق رابين 
نخست وزير رژيم صهيونيستی هم به دست ايگال 

امير به درك واصل شد. 
- تبعيد چهارصــد نفر از رهبــران حماس در 
16دسامبر 1992 به جنوب لبنان و اردوگاه مرج 
الزهور و در نتيجه استفاده حزب اهلل از اين فرصت 
برای تربيت اين نيروها و درخشــش كادر مبارز 
حماس در آتيه از ميان اين عده. مربيان حزب اهلل 

با مديريــت عماد مغنيــه دوره هايی در زمينــه ارتباطات، رمزگــذاری، امنيت ميدانی، 
پرتاب كننده های راكت، جاسوسی و ضدجاسوسی، نبرد شهری، مبارزه تن به تن برپا كردند. 

شهيد فتحی شقاقی
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يك ســال پس از مقاومت و آموزش اين عده، رژيم صهيونيستی مجبور شد كه به صورت 
متناوب اقدام به بازگرداندن آنها به فلسطين اشغالی در 17دسامبر 1993 كند. 

- ناتوانی سيســتم امنيتی در حفاظت از اســحاق رابين به عنوان نخســت وزير رژيم 
صهيونيستی و ترور او در 4نوامبر 1995 و از هم پاشيده شدن پروژه سازش و صلح اوسلو در 
اولين قدم. اين ترور همچون صاعقه ای به اسرائيل فرود آمد و همه را در بهت و حيرت فرو 

برد. )ص589(
- ترور بيولوژيك خالد مشعل در 25ســپتامبر 1997 در اردن و فوايد آن برای رهبران 
حماس و خفت و شكست برای سران اسرائيل كه مجبور به ارسال پادزهر و مداوای مشعل 

شدند. )ص600-619(
- عمليات معروف انصاريه با شبيخون نيروهای حزب اهلل به تيم كماندويی فلوتيال 13 رژيم 
صهيونيستی در 4ســپتامبر 1997. در اين عمليات كه توسط صهيونيست ها به قصد ترور 
حلدون حيدر طراحی شده بود، 16 تكاور اسرائيلی در نزديك شهر ساحلی انصاريه در لبنان 
در كمين حزب اهلل قرار گرفته و به طرز بسيار بهت آوری 11 نفر از آنها به هالكت می رسند. 

از اين شكست به فاجعه شايتت نام برده می شود. )ص621-4(
- خروج از لبنان در سال 2000 پس از هجده سال اصرار بی مورد در اشغال جنوب و پس 

از مقاومت بی امان حزب اهلل. )ص645(
- ترور ابوعلی مصطفی رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطين در 27اوت 2001 )ص659( 
و انتقام احمد سعدات جانشين او با نابود كردن رهاوام زيوی وزير اسرائيلی، دو ماه بعد از آن 

در 17اكتبر 2001 در حياط هتل اورشليم )ص660(
- تبعات رسانه ای، حقوقی و بين المللی ترور ناجوانمردانه صالح شحاده همراه با همسر و 

دخترش ايمان )ص700-687( در 22ژوئيه 2002. 
- ترور بيولوژيك ياسر عرفات در سال 2004 و تبعات حقوقی آن و اذعان به سرنوشت 

شوم سازشكاران )ص742-3(
- رسوايی امنيتی در پی ترور محمود المبحوح از سران جنبش مقاومت اسالمی )حماس( 
در دبی با افشای ماهيت اسرائيلی تروريست ها كه از پاسپورت كشورهای ديگر استفاده كرده 

بودند. )ص803-817(
و...

برگمن ضمن بيان مفصل از هر كدام از اين اقدامات تروريستی با ابعاد و يافته های جديد 
از آن همچون ترور برنادوت يا ِســوای آنچه در دوره قيمومت اتفاق افتاد همچون انفجار 
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هتل كينگ ديويد و... و برشمردن تبعات مثبت و منفی آن، ادامه اين روند را تا حدی الزم و 
اجتناب ناپذير می داند؛ چراكه اوالً بنابر آموزه های دينی تحريف شده آنها، خوی خونريزی و 
تجاوز در نهاد و نگاه صهيونيست ها نهفته است و ثانياً سران اين رژيم بقای مادی خود را منوط 
بر انجام اين روش غيراخالقی و ضدانسانی می دانند و به همين دليل با وجود تبعات ناگوار 
رفتار تروريستی خود از جمله ترور سيد عباس موسوی و ظهور پر قدرت سيد حسن نصراهلل 
باز هم به ترور دكتر فتحی شقاقی دســت می زنند كه ظهور چهره ای جديد چون رمضان 
عبداهلل را در پی دارد و اين شــيوه يهود همچنان ادامه دارد و جالب اينجاست كه با وجود 
انديشكده ها و مراكز متعدد علمی و استراتژيك صهيونيستی، باز بر اين روال غلط و احمقانه 

ادامه می دهند و خود را منفورتر می كنند. 

سيد حسن نصراهلل و سيد عباس موسوی

در واقع صهيونيســت ها با طراحی و اجرای عمليات و ترورهای متعدد پس از 72 سال 
كماكان با اطمينان كامل بر اين اعتقادند كه نتوانسته اند برای شهروندان صهيونيست خود 
امنيت به ارمغان بياورند. آنها حتی اگر سيستم اطالعاتی و امنيتی خود را به قوی ترين شكل 
هم تجهيز و تقويت كنند، بايد همچنان از اقدام گاه و بی گاه مقاومت و مردم فلســطين در 
هراس به سر برند. شايان ذكر اســت كه در اين كتاب حجيم و نيز با وجود شرح و تفصيل 
بسياری از وقايع، برخی افتضاحات مورد توجه واقع نشده است؛ همچون حمله جنگنده های 
نيروی هوايی اسرائيل به كشتی تجسسی فنی نيروی دريايی اياالت متحده به نام يو اس اس 
ليبرتی در 8 ژوئن 1967 و گذشت امريكا از اين ضربه مهلك كه 34 كشته و 171 زخمی 

روی دست آنها گذاشت.
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اصول غيرقابل دفاع و اجرا
برگمن در كتــاب برخيز و اول تــو بكش به اصول 
و مبانی اقدامات امنيتی و فلســفه برخــی رفتارهای 
اطالعاتی ســران و نيروهای اين حوزه به شرح ذيل 
می پردازد كه عمدتًا با نقد و آسيب شناسی نيز همراه 
است. ضمن آن كه در كتاب، شــاهد عدم توازن در 
پرداختن به برخی مطالب و وقايع به نسبت جايگاه و 
اهميت آن هستيم كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد. 

1. موساد به عنوان مهم ترين دستگاه امنيتی رژيم صهيونيستی زير نظر نخست وزير فعاليت 
كرده و ترور تمام مخالفان رژيم هم بايد به امضای نخست وزير در يك برگ قرمز برسد و 
در ظاهر موســاد اين اختيار و امكان را ندارد كه بدون تأييد نخست وزير )ص64( اقدام به 
ترور فرد يا اجرای يك عمليات امنيتی كند. اين اصل كه از زمان بن  گوريون وجود داشته و 
هم  اكنون هم ادامه دارد، به انحای مختلف با كارگردانی موساد مخدوش شده و نتيجه، آن 
بوده است كه موساد می خواسته يا به آن رسيده است. در واقع اجماع نظری دستگاه امنيتی، 
مافوق نظر و اختيار و صالحديد نخست وزير بوده اســت. بگذريم از اين استثناء كه برخی 
نخست وزيران برای شانه خالی كردن از عواقب و مسئوليت های ناگوار يك عمليات تعمداً از 
حق خود برای امضای برگه قرمز، خودداری كرده تا تمام افتخار يا افتضاح احتمالی عمليات، 

بر دوش موساد قرار گيرد. 
2. بدون شــك برخی از اقدامــات و عمليات های مبــارزان فلســطينی در مواجهه با 
صهيونيست ها به شكست منجر شده و فلسطينی ها حين عمليات اسير می شوند. در اين مواقع 
اصل حقوقی حكم می كند كه اسرای فلسطينی، تحت الحفظ از صحنه خارج شده و تا زمان 
دادگاهی و بعداً مجازات شدن، در بازداشت باشند. ولی مواردی از نقض اين اصل وجود دارد 
كه صهيونيست ها در صحنه عمليات اقدام به كشتن اسير فلسطينی كرده اند و دستگاه به ظاهر 
قضايی و عدالت خواه!!! اسرائيلی هم در محاكمه و مجازات مجرم صهيونيست، راهی از پيش 
نبرده، چراكه اعتقادی به آن ندارد. شرح مفصلی از يك نمونه كه منجر به قتل دو فلسطينی 

شد در فصل هفده از كتاب )ص42-377( با عنوان »كودتای شين بت« آمده است.
در واقع صهيونيست ها با رسانه ای كردن اين اصل تنها به دنبال چهره سازی مثبت از خود 
هستند و نه اجرای عدالت و قانون نسبت به طرف فلسطينی. آنها با تأكيد بر وجود اين اصل 
در سيستم قضايی خود، پيشــاپيش درصدد اقناع جامعه جهانی و افكار عمومی هستند كه 
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سيستم صهيونيستی را عاری از هر گونه ددمنشی و 
تجاوزگری نشان دهند تا بعد از آن مجبور به ارايه 

توضيح يا توجيه رفتار خود نباشند. 
3. غيرنظاميان هم مصون نيستند

دســتگاه تبليغاتی صهيونيست ها همواره بر آن 
است تا مجازات خود را متوجه مبارزان فلسطينی 
نشــان دهد كه به آنها تهمت تروريســت بودن 
می زند و همواره عموم مردم را از آنها جدا دانسته 
و حتی با اطالع رسانی به ظاهر قبلی، از مرگ آنها 

جلوگيری می كند!!! ادعــای اين رژيم برای پخش اعالميه قبــل از بمباران يك منطقه در 
جنگ های ســه گانه در غزه از آن جمله اســت يا هدف قرار دادن محل استقرار مبارزان 

فلسطينی با بمب و موشك با ادعای اينكه حداقل تلفات از غيرنظاميان را داشته باشد.
در حالی كه حداقل سه جنگ تحميلی عليه غزه ظرف مدت زمان كوتاهی حاكی از كشتار 
وسيعی از كودكان، زنان و سالخوردگانی بوده اســت كه به هيچ عنوان در زمره مبارزان يا 
به قول صهيونيست ها، تروريست ها قرار نمی گيرند. يا داستان ترور صالح شحاده به همراه 
همسر و دخترش ايمان، از سوزناك ترين جناياتی است كه صهيونيست ها با بی اعتنايی كامل 

به اصل تفكيك نظاميان از غيرنظاميان مرتكب شده اند. )ص687-700( 
4. اطمينان صد در صدی از شناسايی كامل هدف 

ضعف اطالعات و ناكارآمدی سيستم و اشتباه داده ها، مأمورين صهيونيست را بعضًا در 
شناسايی و حذف دچار مشكل می كند كه تبعات زيانباری دارد. يعنی هم اجرای عمليات 
شكست می خورد و هم ناكارآمدی رژيم با رسانه ای شدن عيان می شود؛ اتفاقی كه در مورد 
علی حسن سالمه افتاد. فردی كه به اتهام دست داشتن در كشتار ورزشكاران اسرائيلی در 
المپيك مونيخ در ليست جوخه ترور قرار گرفته بود ولی به اشتباه فرد ديگری ترور گرديد. 

جهت اطالع و تأمل
1. در كتاب جنگ مخفی عليه ايران و مفصاًل در كتاب برخيز و اول تو بكش، نويسنده به 
صورت مكرر به سرنوشت عليرضا عسگری اشاره می كند. او از مسئولين نيروی قدس در 
لبنان و زمانی معاون وزير دفاع در جمهوری اسالمی ايران بوده و در يك سفر خارج از كشور، 

ناپديد می شود. 

بنیامین نتانیاهو که داگان را برکنار 
کرد هم اکنون دریافته و شاید دریافته 
بود که با حمله به ایران، اسرائیل دچار 
اشتباه وحشتناکی خواهد شد. به 
کارگیری شیوه ترور، خرابکاری و 
نفوذ، جایگزین عاقالنه ای در کنار 
حمله به ایران است که به اندازه هیچ 
موضوع دیگری تا این سطح اسرائیل 

را درگیر نکرده است
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صهيونيست ها بر آن هستند كه او به امريكا پناهنده شده است؛ اما هيچ نشانی دال بر اين 
ادعا ارايه نمی كنند. در حالی كه فرضيه ربوده شدن او توسط صهيونيست ها يا امريكايی ها 

بسيار قوی تر از پناهنده شدن وی می باشد.
2. ادعای ترور ســردار تهرانی مقدم به همراه جمعی از يــاران او در يك خرابكاری در 
تأسيسات موشكی نزديك تهران هنوز از سوی مراجع ذيربط به صورت رسمی تأييد نشده 

است. 
3. تغيير معادالت اطالعاتی و امنيتی عليه اسرائيل با وقوع يازده سپتامبر؛ به طوری كه 
سرلشكر گيورا ايالند رئيس شورای امنيت اسرائيل گفت: »شــكايات عليه ما به سرعت 
محو شد.« يا اين عبارت ديسكين كه »يازده سپتامبر به نبرد ما مشروعيت كامل بين المللی 

بخشيد.« )ص684( 
در حقيقت با حداقل خسارت ناشی از كشته های اسرائيلی يا يهودی در برج های دوقلو، اين 

ترديد در باب كارگردانی حادثه يازده سپتامبر توسط اسرائيل، تقويت می شود. 
4. نتايج انتفاضه اول در سال 1987 و انتفاضه  االقصی در سال 2000 با ويژگی های بسيار 
اثرگذار در مسير رسيدن مردم فلسطين به هدف آزادی قدس و فلسطين و رهايی مردم از 
اشغالگری، به قدری مهم و برای صهيونيست ها نگران كننده بود كه همواره از تكرار الگوهايی 

از آن دست پرهيز كرده و از ذكر آن نيز اجتناب می كنند. 
هم اكنون بســياری از محققين در ارزيابی و آسيب شناسی اشكال مقاومت، انتفاضه را به 
دليل اثرگذاری، همه گيری، سادگی و كم هزينه بودن، بهترين راه رسيدن به هدف می دانند 

كه برگمن به صورت قابل تأملی از پرداختن به آن پرهيز دارد. 
5. داستان شكست اوليه اسرائيل در جنگ 1973 و ضعف اطالعاتی يا يك ترفند سياسی 

بودن آن بسيار در اين اثر مغفول مانده است.
6. رژيم صهيونيستی به تجربه ثابت كرده است كه در مقابل طرح ربودن نيروهای نظامی 
اسرائيلی شديداً آسيب پذير است و برای عمليات تبادل حتی در برابر جسد نظامی يهودی، 
حاضر به پرداخت هزينه های كالن است. مرور بسيار گذرا بر اين ضعف )ص771( توسط 
برگمن در اين اثر بسيار قابل تأمل و ترديدافكن است و به نحوی برای مخاطبين فلسطينی 

يك فرصت برای شناخت نقاط ضعف دشمن.
7. با وجود تمام پنهان كاری ها و مراقبت ها هم اكنون بر هر ناظر و پژوهشگری، اختالفات 
شخصی، مديريتی، ديدگاهی و سليقه ای ميان مديران و مسئولين دستگاه های امنيتی اسرائيل 
از جمله امان، موساد و شين بت كاماًل مشهود است كه در بررسی و احصای نقاط ضعف دشمن 
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بسيار قابل توجه و فرصت ساز می باشد. برگمن در 
اثر مورد بررسی شرح مفصلی از اين اختالفات دارد 
كه حتمًا با هدف هشيار كردن مسئولين اسرائيلی 
به رشته تحرير درآمده است. اين اختالفات حتی تا 
قبل از تأسيس دولت صهيونيستی ميان گروه های 
تروريستی يهودی از جمله هاگانا، اشترن، ايرگون 

و... وجود داشت. 
8. تعدد، تنوع و مقطعی بودن بسياری از واحدهای 
زيرمجموعه امان، موســاد و شــين بت در اين اثر 
از جمله قيصريه، ســايرت متكل، كيدون، الكام، 
فلوتيال، كروبرتز، دوادوان، كوالسس، واحد 1800، 

واحد 188، ميفراتز، بول و... دايره المعارف جامعی از سيستم اطالعاتی اسرائيل در كنار ساير 
منابع مرتبط در اين حوزه ارايه می كند كه در نوع خود كم نظير و قابل استفاده مراجع ذيربط 
است. اطالعاتی كه در مورد ساير سرويس های اطالعاتی و امنيتی از كشورهای ديگر به اين 

صورت وجود ندارد. 
9. شيوه های كثيف سرويس های اطالعاتی را شايد نتوان در جای ديگر به همين راحتی 
يافت. ولی در كتاب برگمن برخی اعتراض ها به جنايتكاری ها يا ترورها به هدف رســيدن 
به مقصود، در كنار راه های بدتر يا اذعان به بی عدالتی و حتی توحش، دستمايه خوبی برای 
شناخت اين رژيم و دستگاه های تابعه و حتی مستمسك جهت محكوميت در مراجع قضائی 

و كيفری دنياست. 
به كارگيری شــگرد تحريك فلســطينی های مبارز برای به صحنه كشاندن آنها جهت 
درگيری و نابود كردن آنها كه به رويه عملياتی »بيوه زن سبزپوش« معروف است، از آن جمله 
شيوه ها و حقه های كثيف است كه در كوچه برزن محله های فلسطينی به شكل های متنوع 
در جريان است. )ص14-713( اين شيوه در كتاب جنگ مخفی عليه ايران نيز آمده است. 

نتيجه
به طرز بسيار مشهود و شگفت آوری شخصيت، شيوه مديريت، سابقه فكری و خانوادگی، 

اقدامات و كارنامه مئير داگان بر اين اثر سايه افكنده است. 

سرویس های  کثیف  شیوه های 
اطالعاتی را شاید نتوان در جای 
دیگر به همین راحتی یافت. ولی 
در کتاب برگمن برخی اعتراض ها 
به جنایتکاری ها یا ترورها به هدف 
رسیدن به مقصود، در کنار راه های 
بدتر یا اذعان به بی عدالتی و حتی 
برای  خوبی  دستمایه  توحش، 
شناخت این رژیم و دستگاه های 
جهت  مستمسک  حتی  و  تابعه 
محکومیت در مراجع قضائی و 

کیفری دنیاست



238
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 63  و 64   بهار  و تابستان 1399

ب اسالمي و مسئله فلسطين
انقال

مئير داگان

كارنامه ای كه فقط ستايش برانگيز نيست، بلكه به شكست ها و ناكامی های او به عنوان يكی 
از رؤسای موساد نيز اشاره می كند و به تحقيق و جرأت می توان ادعا كرد كه از ميان رؤسای 
بعد از مئير آميت، از پختگی، كياست و عقالنيت و در عين حال تخصص ويژه ای در اين حوزه 
برخوردار است؛ به طوری كه نه تنها برای همكاران خود در موساد بلكه برای دولتمردان نيز 

شخصيتی قابل تأمل و درس آموز است. 
رونن برگمن با تمركز بر داگان از ابتدا تا انتها در فرازهای مختلف از كتاب، نشان می دهد 
كه چه دوست داشته باشيم يا نه و چه قبول داشته باشيم يا نه، بايد به داگان احترام بگذاريم. 
او با تأكيد و تشريح اختالف نتانياهو با داگان كه به بركناری او منجر شد به دنبال آن است كه 
ابعاد ديگری از شخصيت داگان را رونمايی كند و اگر در دو كتاب جنگ مخفی عليه ايران و 
برخيز و اول تو بكش از ميان انبوه مطالب جاسوسی، اطالعاتی و امنيتی به اين حد روی داگان 

مانور می دهد، بی دليل نيست. 
برگمن با توجه خاص به داگان، به يك شــيوه از نحوه برخورد با يكی از مهمترين مسائل 
اسرائيل در اين دوران اشاره می كند و آن مسئله مهم ايران و پرونده هسته ای است. و باز هم با 
اين هدف كه تنها خطری كه برای موجوديت اسرائيل مطرح است و اهميت دارد، ايران قبل 
و بعد از انقالب و مشخصًا تبعات انقالب اسالمی در ايران است و برای برگمن موضوعيت 
غيرقابل انكاری دارد. و خطراتی همچون حزب اهلل و شخص عماد مغنيه اهرم های اجرايی 

ناآرامی برای اسرائيل و تهديد برای موجوديت اين رژيم هستند. 
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مئير داگان به دليل ابتال به سرطان در 17مارس2017 و در سن 71 سالگی از دنيا رفت. او 
با به ميراث گذاشتن شيوه فكری و رفتاری هشت ساله خود در موساد، هم برای اطالعاتی ها 
و هم سياستمداران اسرائيلی رويه ای را بر جای نهاد كه همچنان كارآمد و كاربردی است. 

بنيامين نتانياهو كه او را بركنار كرد هم اكنون دريافته و شايد دريافته بود كه با حمله به 
ايران، اسرائيل دچار اشتباه وحشتناكی خواهد شد. به كارگيری شيوه ترور، خرابكاری و نفوذ، 
جايگزين عاقالنه ای در كنار حمله به ايران است كه به اندازه هيچ موضوع ديگری تا اين سطح 
اسرائيل را درگير نكرده است. )ص322، 177، 22، 760، 827-820 و 800( باشد كه اهل 

نظر و مسئولين ذيربط اين اثر را بخوانند و منظور نويسنده را دريابند. 


